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  :Keywordsكلمات دالة     :Abstractملخص البحث 
اإلفراط في استخدام مواقع التواصل االجتماعي لھ تداعیات نفسیة واجتماعیة متعددة منھا زیادة القلق واالكتئاب والرغبة 

ع التواصل االجتماعي في االنعزال وعدم القدرة على التواصل الواقعي مع اآلخرین خصوصا إذا كان مستخدم مواق
وجعل الفرد غیر قادر على االستقالل , یحرص على متابعة األحداث الجاریة التي تغلب علیھا الصراعات واالضطرابات

وأكد , في تفكیره وقراراتھ فھو دائم المحاولة لمعرفة آراء وتعلیقات المشاركین مما یؤثر على تشكیل شخصیتھ واضطرابھا
في االھتمام بظاھرة إدمان الدخول لمواقع التواصل االجتماعي في السعودیة وان استخدام  المركز على أن ھناك شحا

مواقع التواصل االجتماعي من السلوكیات الجدیدة التي انتشرت بشكل كبیر في المجتمع السعودي بینما الدراسات 
فقد  ھذاوفي ضوء  .ات األسرة والمجتمعواألبحاث حولھا قلیلة بالنظر إلى أھمیتھا وتأثیرھا على شخصیة األبناء وسلوكی

اسلوب استخدام الشباب لشبكات التواصل االجتماعى وعالقتھ  برزت وتبلورت فكرة البحث الحالي من دراسة
مھارة ادارة الوقت، مھارة ادارة (بإدارة الذات لدیھم وسوف تتناول الباحثة بعض من مھارات ادارة الذات وھى 

من ) أناث - ذكور(شاب سعودى ) 365(من تكونت عینة البحث  ). الدافعیة لالنجاز ادارة الدخل،ة الجھد، مھار
، . مستویات اقتصادیة واجتماعیة مختلفة من منطقة القصیم بالمملكة العربیة السعودیة ، بطریقة صدفیة غرضیة

إستمارة  البحث من تكونت اداةم ،واتبع البحث المنھج الوصفى التحلیلى و 2018تم التطبیق المیدانى خالل عام 
 .اسلوب استخدام الشباب لشبكات التواصل االجتماعى واستبیان إدارة الذات البیانات العامة لألسرة، إستبیان

دراسة العالقة بین اسلوب استخدام الشباب لشبكات التواصل االجتماعى وإدارة الذات لدیھم  :أستھدف البحث
یمكن إعتبار ھذه الدراسة إضافة في مجال التخصص حیث  .وبعض متغیرات المستوى االقتصادى واالجتماعى

وادارتھم  اسلوب استخدامھم لشبكات التواصل االجتماعىأن ھناك قلة في الدراسات التى ربطت بین إستخدام 
وجود عالقة إرتباطیة موجبة ھى  وكانت أھم النتائج التى توصل الیھا البحث . "على حد علم الباحثة" لذاتھم

إدارة الوقت، ادارة الجھد، ادارة الدخل، "استخدام الشباب لشبكات التواصل االجتماعى وكل من بین اسلوب 
اجمالى (وجود عالقة إرتباطیة موجبة بین العمر و كل من وكذلك  ".إجمالى إدارة الذاتالدافعیة لالنجاز، 

وجود باالضافة الى  ).الذات اسلوب استخدام الشباب لشبكات التواصل االجتماعى، إدارة الجھد، اجمالى ادارة
ً بین عدد أفراداألسرة و كل من  اجمالى اسلوب استخدام الشباب لشبكات (عالقة إرتباطیة موجبة دالة احصائیا

وجود عالقة إرتباطیة موجبة بین و )التواصل االجتماعى، إدارة الوقت، ادارة الجھد، اجمالى ادارة الذات
وجود عالقة إرتباطیة موجبة بین المستوى التعلیمى لألم و وكذلك  نجازالمستوى التعلیمى لألب والدافعیة لال

كما اثبتت  .)اجمالى اسلوب استخدام الشباب لشبكات التواصل االجتماعى، إدارة الوقت، الدافعیة لالنجاز
ب اجمالى اسلوب استخدام الشبا(عدم وجود عالقة دالة احصائیا بین الدخل الشھرى لألسرة وكل من الدراسة 

عدم وجود فروق و لشبكات التواصل االجتماعى، إدارة الوقت، ادارة الجھد ، ادارة الدخل، اجمالى ادارة الذات
ذات داللة إحصائیة بین الشباب إناث وذكور عینة البحث فى إجمالى اسلوب استخدام الشباب لشبكات التواصل 

ً فى أسلوب إستخدام شبكات  وجود تبایناضافة الى  .االجتماعى واجمالى إدارة الذات لدیھم دال احصائیا
التواصل االجتماعى وإجمالى ادارة الذات  عند شباب عینة البحث تبعاًً◌ للوقت المستخدم فى الدخول على 

وجود تباین دال وكذلك  شبكات التواصل االجتماعى، لصالح استخدام شبكات التواصل االجتماعى لوقت اقل
ً فى أسلوب إستخدام شبكات ًً◌  احصائیا التواصل االجتماعى وإجمالى ادارة الذات لدى شباب عینة البحث تبعا

  .للحالة االجتماعیة للشاب لصالح الشباب الخاطب
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   Introduction:مقدمة
إن كلمة اتصال في اللغتین الالتینیة والعربیة مشتقة من فعل 
متقارب في المعنى إلى حد كبیر، إذ یشیر ھذا الفعل إلى معنى 
الصلة واالشتراك والشیوع واالنتشار، فنحن حینما نتصل مع الغیر، 

نقصد في حقیقة األمر مشاركتھم في المعلومات واألفكار إنما 
والمعاني، فاالتصال ھنا یعني نقل المعلومات واألفكار والمعاني من 

 2016ساري، (شخص آلخر، وشیوع ھذه األفكار وانتشارھا بینھم 
أما االتصال الذي یتم عبر الوسائط اإللكترونیة، فھي   ،)22:

قمیة تسمح للناس بااللتقاء والتجمع طریقة جدیدة لالتصال في بیئة ر
عبر االنترنت وتبادل المنافع والمعلومات، وھي بیئة تسمح لألفراد 
والمجموعات بإسماع صوتھم وصوت مجتمعاتھم إلى العالم اجمع، 
فھي منظومة من الشبكات االلكترونیة التي تسمح للمشترك بإنشاء 

الكتروني  موقع خاص بھ، ومن ثم ربطھ عن طریق نظام اجتماعي
  . )2016الراوي، (مع أعضاء لدیھم نفس االھتمامات والھوایات 

ویتبین أن عملیة التواصل اإللكتروني شبیھة بالطبیعیة من ناحیة 
أغلب عناصر التواصل باستثناء المواجھة، إذ یتواصل عدد من 
الناس مع بعضھم البعض عن طریق مواقع وخدمات الكترونیة، 

أنھا توفر سرعة توصیل المعلومات على ومیزة ھذه العملیة في 
  .)2016بن فتح ودمحم، (نطاق واسع 

ولقد شھدت اآلونة األخیرة ظھور ما یسمى بمواقع شبكات التواصل 
االجتماعي على شبكة اإلنترنت، وھي نتاج طبیعي ظھر كنتیجة 
حتمیة الحتیاج األشخاص واألفراد إلى إقامة عالقات إنسانیة فیما 

ال للحوار التفاعلي بشكل متطور وواسع، وإعادة بینھم، وفتح مج
العالقات بین األفراد وبعضھم البعض سواء كانوا زمالء مدرسة أو 
جامعة أو لھم صلة أخرى ببعضھم البعض، وأشارت تقاریر عالمیة 
أن أعلى نسبة استخدام من جانب مستخدمي اإلنترنت ھي مواقع 

ة فرضت نفسھا شبكات التواصل االجتماعي، بحیث أصبحت ظاھر
شمس الدین، (على الواقع الذي یعیشھ اإلنسان في العصر الحدیث 

2013 :21 -22.(  
وتعرف مواقع التواصل االجتماعي على أنھا صفحات ویب تعتمد 
على خدمات تسمح لألفراد بالتعبیر عن أنفسھم وتتیح لھم اختیار 

في األفراد المشاركین معھم، حیث أحدثت ھذه المواقع تغییر كبیر 
كیفیة االتصال والمشاركة بین األشخاص والمجتمعات وتبادل 

  ).102: 2013عمر، (المعلومات 
شبكات التواصل االجتماعي بأنھا  )106:2016(كلثوم  تعرف 
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مواقع فعالة جدًا في تسھیل الحیاة االجتماعیة بین مجموعة من 
المعارف واألصدقاء، كما تمكن األصدقاء القدامى من االتصال 

من التواصل المرئي  وتمكنھمھم البعض وبعد طول سنوات، ببعض
التي توطد  اإلمكاناتوالصوتي أیًضا وتبادل الصور وغیرھا من 

العالقة االجتماعیة بینھم في حیز افتراضي، ھذا الحیز یلغي كل 
  .الحدود الجغرافیة

بأنھا المواقع التي تسمح للحفاظ   Graybill)5-2010:4(ویعرفھا 
االجتماعیة القائمة وتشكیل اتصاالت جدیدة وتستخدم على الروابط 

أو  مشتركلخلق عالقات بین الناس الذین یشتركون في رباط 
  .مصلحة

وتعد مواقع التواصل االجتماعي أو ما یعرف بالشبكات االجتماعیة، 
نوعا جدیدا من أنواع االتصال الذي نشأ وتبلور في بیئة االنترنت 

ة، وقد تعددت شبكات التواصل وتكنولوجیا الوسائط المتعدد
،و "YOU TUBE " االجتماعي على غرار یوتیوب

، ویعد ." FACEBOOK"، والفیس بوك" TWITER"تویتر
أحد أشھر المواقع على الشبكة ) Facebook(موقع الفیس بوك 

 وأشھرحیث یعتبر من أكبر ، )122:2015العلي، (العالمیة، 
االجتماعیة والتعارف  المواقع العالمیة المتخصصة في العالقات

ًا  وبناء الصداقات، والموقع لیس حكًرا على أحد فالتسجیل فیھ مجان
شمس الدین، (وسھًال ویستطیع أي شخص أن یستخدمھ 

75:2013.(   
 Hi5 ،Twitterومن مواقع التواصل االجتماعي أیًضا موقعي 

من المواقع التي  Twitterویعتبر موقع تویتر ، )11:2010دمحم، (
للمستخدمین بإرسال تحدیثات قصیرة إلى أتباعھم وذلك تسمح 

ًا 140باستخدام   ، YouTube، یوتیوب Kissler)42-2010(حرف
خمیس، ( Deviant Art،  دیفنت آرت LinkedInلینكد إن 

141:2011.(  
الیوتیوب بأنھ أكثر مواقع الفیدیو  Duffy (2008: 123(یعرف 

مشاھدة، ومشاركة شھرة، والتي تمكن المستخدمین من تحمیل و
 .مقاطع الفیدیو

فقد كشف تقریر حدیث أن عدد مستخدمي اإلنترنت في السعودیة 
ملیون شخص، وأن عدد حسابات التواصل االجتماعي   30,25 بلغ

ملیون حساب، وكذلك ارتفع عدد مستخدمي  25النشطة نحو 
مالیین ) 8(إلى نحو  2017اإلنترنت في المملكة خالل العام 

٪، وارتفع عدد مستخدمي مواقع التواصل 34ع بنسبة شخص بارتفا
بنسبة  2017مالیین خالل العام  االجتماعي المتفاعلین إلى نحو ستة

٪، إضافة إلى ارتفاع عدد الھواتف الذكیة بنحو ملیونى ھاتف  32
  )2.018عبد المنعم وآخرون، (

أن أسلوب االستخدام الجید  )153- 151: 2015(العلي  وأوضح 
استخدامات منھا لتواصل االجتماعي یتمثل في عدة لشبكات ا

االتصالیة الشخصیة، التعلیمیة، الحكومیة والتجاریة، اإلخباریة، (
بینما یتمثل أسلوب االستخدام غیر الجید لشبكات التواصل  ).الدعویة

االجتماعي في االستخدامات اآلتیة كما ذكرھا 
  ):125:2015العلي،(

  .الفة للقیم والقانوننشر أفكار ھدامة وتجمعات مخ -
 .عرض المواد اإلباحیة الفاضحة والخادشة للحیاء -
 .التشھیر ونشر الشائعات والمضایقات -
 .التحایل واالبتزاز والتزویر -
 .انتھاك الحقوق الخاصة والعامة -
 . انتھاك الخصوصیة وانتحال الشخصیات -

 ,وحیث أن الشباب یُمثل شریحة واسعة ومھمة من شرائح المجتمع
بخصائص ھامة  غیرھاأھم مراحل العمر لما تتمیز بھ عن  فھى من

ذات تأثیر فعال الیمكن تجاھلھ فى الحاضر أو المستقبل ، لذلك البد 
من اإلھتمام بوضع الشباب فى المجتمع والعمل على رفع شأنھ 

  .وتوفیر اإلحتیاجات الضروریة لھ
ھتمام ویجب اال, فالشباب أغلى ما تمتلكھ األمة من طاقاتھا البشریة

وإعدادھا لتتحمل مسئولیتھا في إدارة شؤون  وتھیئتھابھا ورعایتھا 
ً , البالد والحیاة في المستقبل القریب فكلما كان الشباب مزدھرا

ً یكون مستقبل األمة كذلك  ً ومتألقا , أبو حمدان(ومشرقا
فمرحلة الشباب مرحلة یتمیز فیھا الشباب بحصولھ  .)365:2011

سرة وحصولھ علي العمل المناسب ، علي االستقالل عن األ
 ویختلف ھذا من مجتمع آلخر حسب ظروف وإمكانات كل مجتمع 

(Johon, 2000: 70).  
یتمتع الشباب بقدرة واضحة على التوافق والتكیف مع األوضاع 
االجتماعیة السائدة ، وإیجاد العالقات والتفاعالت مع مختلف 

  . (Berter, 2002:130)المتغیرات االجتماعیة 
ومن حیث المعیار اإلحصائي للشباب فقد تباینت وجھات النظر 
حول فترة الشباب التي من خاللھا یمكن توضیح مفھوم الشباب 

 ,Feansis)سنة  24- 16حیث ینظر الیھ على أنھ الفئة العمریة من 
2002:315) .  

" وخاصة الشباب"أدرك العلماء القوة الھائلة الموجودة داخل الفرد 
خدام ھذه القوة من أجل التغییر وقد دفعھم ھذا للبحث عن وأھمیة است

موضوع إدارة الذات ،وھناك خطوات یمكن للمرء من خاللھا أن 
یصل إلى التغییر اإلیجابى وینجح فى إدارة ذاتھ وفھم نفسھ وتوجیھ 

  ).123: 2014عقیالن ،(قدراتھ 
األولى اإلدارة : حیث إن مصطلح إدارة الذات یتكون من كلمتین 

،والثانیة الذات؛ فاإلدارة ھى توجیھ اإلمكانیات إلى آلیة استخدام 
معینة تضمن تحقیق األھداف التى تم تحدیدھا، أما الذات فتعرف 
على إنھا اتجاھات ومشاعر الشخص عن نفسھ، وبالتالى تعرف 
إدارة الذات على أنھا معرفة الشخص لقدراتھ واستخدامھ األمثل 

عقیالن، (.ق األھداف التى یسعى إلیھالھذه القدرات من أجل تحقی
2014 :119(  

ً من خالل  والذات ال تبنى فقط حول الشخص وإنما ھى تبنى أیضا
اتصاالتھ وتفاعالتھ االجتماعیة مع اآلخرین وبمجرد أن تتشكل 
الذات الفردیة ؛فإنھا تستخدم كدلیل یمكن بواسطتھ فھم وإدراك 

ً أو ثبات ال ذات، فالفرد یغیر من ذاتھ الخبرات وال یعنى ذلك جمودا
بحیث یتفق سلوكھ مع معاییر وقیم المجتمع الذى یعیش فیھ ومع 
مایتوقعھ منھ أفراد المجتمع باعتبار أن المجتمع ھو المرآة الحقیقیة 

  ).101- 100: 2014ھاشم، ( التى یرى الفرد نفسھ فیھا
حیث أن حاجة اإلنسان إلى إدارة الذات ھى حاجة ماسة وذلك أن 

واحد حیاتھ التي تتضمن المسئولیات والواجبات، ولن یستطیع لكل 
ً إال بإدارة ذاتھ بطریقة ذكیة بحیث یأتى علیھا  أحدنا القیام بھا جمیعا
ً كل ذى حق حقھ، فال شك أن معظمنا  بخطوات حكیمة، معطیا

أن یضع حیاتھ كلھا فى نظام آلي یجعلھا تسیر  - لو أمكنھ - یتمنى
ودة حیاتھ ولكن المشكلة أین العنایة بسھولة وعندھا ستتحسن ج

- 50: 2008الزوم،(المنتظمة والفائقة التى تضمن ھذه الجودة ؟ 
51.(  

فالفرد یقدم ذاتھ فى تفاعلھ مع اآلخرین بحیث یقدم أجزاء من ھذه 
الذات التى یود أنھا لو تنعكس فى أذھان اآلخرین عنھ وقد یكون 

حدث دون تخطیط على وعي بذاتھ أو أنھ یكون نشاط تلقائى ی
مقصود ؛ فسلوك تقدیم الذات لھ تأثیر فى انطباع األخرین یكون 
ً في الحیاة الواقعیة وأكثر مما نتوقع وھى أھم حقائق  أكثر تكرارا
التفاعل االجتماعى، وقد یرتبط تقدیم الذات بوجود اآلخرین أو 

   ).186: 2006العنزي،(الوعي بھم 
) F.Gresham et al , 2002, P. 331(یرى جریشام وآخرون 

أن مھارات إدارة الذات من المھارات االجتماعیة التى تساعد الفرد 
على إقامة عالقات ناجحة مع اآلخرین وحل المشكالت بكفاءة 
واالستمتاع بالحیاة حیث تقوم ھذه المھارات بتطویع عواطف 
اآلخرین وتشمل القدرة على معرفة مشاعر اآلخرین ،والتصرف 

مع ھذه المشاعر وتتطلب المھارات االجتماعیة بطریقة تتالءم 
وجود مھارات إدارة الذات والتحكم فى االنفعاالت، فیجب على 
الفرد أن یعرف كیف ومتى یعبر عن انفعاالتھ ومشاعره أمام 

  اآلخرین؟
العالقة بین  )Mendoza , 2006, P. 494(وقد فسر مندوزا 

ً بأن األولى  جزء من الثانیة ؛ فإدارة إدارة الوقت وإدارة الذات قائال
ً إلى أن المشكلة تكمن  الذات أعم وأشمل من إدارة الوقت ، مشیرا
في أنفسنا ، وأن المسألة لیست في مقدار ما نملك من الوقت بل في 
ً ، فعقرب الدقائق ال یمكن التحكم فیھ أو في  كیفیة االستفادة منھ جیدا
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  .إدارة الساعة بل في إدارة أنفسنا حسب الساعة
 ) Drake , Puska , 2001 , P. 21(و بوسكا  ویحدد دریك

  :مھارات إدارة الذات فى ثالثة فئات
مھارات تقدیر الذات ،الوعي الذاتى، تحدید  :األولى -

  .األھداف، تقییم الذات
مھارات إدارة الغضب، التعامل مع الحوادث : الثانیة -

  .واألحزان، التعامل مع الصدمات و اآلخرین
ات إدارة الوقت، التفكیر اإلیجابى ، مھار :الثالثة -

  .األسالیب الخاصة باالسترخاء
 - الوعي الذاتي (وأشار آخرون إلى أن مھارات إدارة الذات ھى 

التعامل  - إدارة  امتصاص الغضب   - تقییم الذات  - تحدید األھداف 
  ).التعامل مع الضغوط - إدارة الوقت  –مع الحزن والقلق 

http://www.unicef.org/arabic/lifeskills/lifes
kills_25521.htm-   

 ,Karingy)و )2001(الكندرى، القشعان اكدت دراسة كل من 
على انھ كلما زاد الوقت الذى یقضیھ الشباب فى   (1998

یقضیھ فى اإلتصال  إستخدامات اإلنترنت كلما قل الوقت الذى
االجتماعیة داخل نطاق  ھاالجتماعى باآلخرین مما یؤثر على عالقات

األسرة وخارجھا ولكن إختلفت تلك الدراسات مع ما توصلت الیھ 
 ,.Mccown, J, et. al)،  (Franzen, 2000). دراسة

والتى ذكرت أن قضاء وقت طویل أمام اإلنترنت لیس لھ (2001
  .األفراد االجتماعیةتأثیر سلبى على حیاة 

في جامعة الملك سعود  )2012(المركز الوطني ألبحاث الشبابوقد أكد 
أن اإلفراط في استخدام مواقع التواصل االجتماعي لھ تداعیات نفسیة 
واجتماعیة متعددة منھا زیادة القلق واالكتئاب والرغبة في االنعزال وعدم 

ا إذا كان مستخدم القدرة على التواصل الواقعي مع اآلخرین خصوص
مواقع التواصل االجتماعي یحرص على متابعة األحداث الجاریة التي 

وجعل الفرد غیر قادر على , تغلب علیھا الصراعات واالضطرابات
االستقالل في تفكیره وقراراتھ فھو دائم المحاولة لمعرفة آراء وتعلیقات 

لمركز وأكد ا, المشاركین مما یؤثر على تشكیل شخصیتھ واضطرابھا
على أن ھناك شحا في االھتمام بظاھرة إدمان الدخول لمواقع التواصل 
االجتماعي في السعودیة وان استخدام مواقع التواصل االجتماعي من 
السلوكیات الجدیدة التي انتشرت بشكل كبیر في المجتمع السعودي بینما 
 الدراسات واألبحاث حولھا قلیلة بالنظر إلى أھمیتھا وتأثیرھا على

  .والمجتمع األسرةشخصیة األبناء وسلوكیات 
وفي ضوء تلك الدراسات والمشاھدات الواقعیة التي لمستھا الباحثة 

اسلوب استخدام  فقد برزت وتبلورت فكرة البحث الحالي من دراسة
الشباب لشبكات التواصل االجتماعى وعالقتھ بإدارة الذات لدیھم 

مھارة (رة الذات وھى وسوف تتناول الباحثة بعض من مھارات ادا
ادارة الوقت، مھارة ادارة الجھد، مھارو ادارة الدخل، الدافعیة 

  ). لالنجاز
   :Objectivesف البحث اهدأ

الكشف عن العالقة بین اسلوب استخدام الشباب لشبكات  - 1
  .التواصل االجتماعى وعالقتھ بإدارة الذات لدیھم

شبكات التعرف على العالقة بین اسلوب استخدام الشباب ل - 2
التواصل االجتماعى وعالقتھ بإدارة الذات لدیھم وبعض 

 .متغیرات المستوى االقتصادى واالجتماعى
تحدید التباین بین الشباب فى إدارتھم لذاتھم بمحاوره تبعا  - 3

  .السلوب استخدام الشباب لشبكات التواصل االجتماعى
بكات  - 4 تخدامھم لش لوب اس ى اس باب ف ین الش دراسة الفروق ب

ً للجنسالتواصل    .االجتماعى وادارتھم لذاتھم تبعا
تخدامھم  - 5 لوب اس ى اس باب ف ین الش این ب ھ التب د أوج تحدی

ت  ا للوق ذاتھم تبع م ل اعى وادارتھ ل االجتم بكات التواص لش
  .المستخدم فى الدخول على اإلنترنت

  : Significanceأهمية البحث 
یمكن إعتبار ھذه الدراسة إضافة في مجال التخصص حیث أن  -

اك تخدام  ھن ین إس ت ب ى ربط ات الت ي الدراس ة ف لوب قل اس
على " وادارتھم لذاتھم استخدامھم لشبكات التواصل االجتماعى

 . "حد علم الباحثة
توى  - ع مس ي تسھم في رف إلقاء الضوء على أھم المتغیرات الت

ا  باب واألسرة التي عن طریقھ دى الش ذات ل إدارة ال وعي ب ال
 .ألسرة ومن ثم المجتمعیمكن المساھمة في تطویر وتنمیة ا

ام  لمسایرةتعد محاولة  - ادي باالھتم ي تن ة الت االتجاھات الحدیث
ودة  ى ج ل عل راد للعم دى االف ذات ل ارات إدارة ال ة مھ بتنمی

    .الحیاة
  :Hypothesisض البحث وفر
ال توجد عالقة إرتباطیة بین اسلوب استخدام الشباب لشبكات  - 1

إدارة الوقت، " رھاالتواصل االجتماعى وإدارة الذات بمحاو
إجمالى إدارة ادارة الجھد، ادارة الدخل، الدافعیة لالنجاز، 

  ".الذات
اسلوب استخدام الشباب لشبكات ال توجد عالقة إرتباطیة بین  -2

إدارة الوقت، "التواصل االجتماعى و إدارة الذات بمحاورھا 
إجمالى إدارة ادارة الجھد، ادارة الدخل، الدافعیة لالنجاز، 

وبعض متغیرات المستوى االقتصادى واالجتماعى " الذات
عمر الشاب، حجم االسرة، المستوى التعلیمى لألب واالم "

  "ومستوى الدخل الشھرى لألسرة 
ً فى إدارة الذات بمحاورھا - 3 إدارة " ال یوجد تباین دال إحصائیا

إجمالى الوقت، ادارة الجھد، ادارة الدخل، الدافعیة لالنجاز، 
باب عینة البحث تبعا لمستوى اسلوب استخدام للش" إدارة الذات

  .الشباب لشبكات التواصل االجتماعى
ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسطات درجات  -4

الشباب عینة البحث فى اجمالى اسلوب استخدام الشباب 
 ً لشبكات التواصل االجتماعى و اجمالى إدارة الذات تبعا

  ".ذكر - انثى"للجنس 
ً بین الشباب عینة البحث فى اسلوب  ال یوجد تباین -5 دال إحصائیا

استخدام الشباب لشبكات التواصل االجتماعى وإدارة الذات 
لدیھم تبعا للوقت المستخدم فى الدخول على شبكات التواصل 

 4 -ساعات 4من ساعتین إلى  -اقل من ساعتین "االجتماعى 
  ".ساعات فأكثر

ً بین الشباب  -6 عینة البحث فى اسلوب ال یوجد تباین دال إحصائیا
استخدام الشباب لشبكات التواصل االجتماعى وإدارة الذات 

متزوج، خاطب، غیر "لدیھم تبعا للحالة االجتماعیة للشاب 
 ".متزوج

  :Terminologyمصطلحات البحث 
 ً   : المصطلحات العلمیة والتعاریف االجرائیة: ثانیا

عن مواقع على ویعرفھا بأنھا عبارة  :شبكات التواصل االجتماعى - 
یتواصل من خاللھا مالیین البشر الذین تجمعھم  االنترنت

اھتمامات، ویتاح ألعضاء ھذه الشبكات مشاركة الملفات والصور 
وتبادل مقاطع الفیدیو وإنشاء المدونات وإرسال الرسائل، وإجراء 

  )181:2014شفیق، ( .المحادثات الفوریة
مجموعة من المواقع  بأنھا )49:2013(شمس الدین بینما یعرفھا 

تتیح التواصل  world wide webالعالمیة  اإلنترنتعلى شبكة 
بین األفراد في بیئة مجتمع افتراضي یجمعھم اإلھتمام أو اإلنتماء 

  .عالمي لنقل المعلومات نظاملبلد أو مدرسة أو فئة معینة في 
ھي تشمل مواقع التواصل االجتماعي التى : التعریف االجرائى - 

ھا الشباب السعودى مثل فیس بوك وتویتر وواتس أب یستخدم
ولینكد إن وغیرھا، وتشمل المنتدیات االجتماعیة التي تتیح 

  .المشاركة والتفاعل بحریة للمستخدمین
حددت تقاریر منظمة األمم المتحدة للتربیة والعلم  :تعریف الشباب -

 24إلى  15مرحلة الشباب في الفئة العمریة من ) الیونسكو(والثقافة 
سنة، ومع ذلك، فإن ھذا التحدید یعبر عن االتجاھات المتوسطة 

فالظروف متباینة إلى حد كبیر بین المناطق وداخل البلدان مما . فقط
ان . ، یختلف بشكل كبیر من مجتمع آلخر"تكون شابا"یعني أن 

على سبیل المثال، في (حیاة الشباب مشروطة الى حد بعید ببیئتھا 
، ودرجة التعرض لبعض المخاطر، )ة أو الریفیةالمناطق الحضری

http://www.unicef.org/arabic/lifeskills/lifes
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اضافة الى نوع الجنس، ومكان اإلقامة، والسیاق االجتماعي 
 الیونسكو،(والثقافي، والظروف االقتصادیة والحالة االجتماعیة 

2018(.  
http://www.unesco.org/new/ar/social-and-human-
sciences/themes/youth/strategy/ 

ھو كل شاب وفتاه سعودیة من مستویات : التعریف االجرائى -
اقتصادیة واجتماعیة مختلفة وتستخدم وسائل التواصل 

  ......).الفیس بوك، تویتر، واتس اب، انستجرام،(االجتماعى 
  :ادارة الذات -

بأنھا التطبیق الشخصي  ) Boob, 2004, P. 12(یعرفھا 
  .والمنظم لالستراتیجیات المطلوبة لتغییر السلوك 

بأنھا القدرة على ادارة شعور  )Shella,2006,p9( ویعرفھا
الرد ودوافعھ وردود أفعالھ، لیكون قادرا على التكیف والتغییر 

 .حسب الضرورة
ا - اً بأنھ ا إجرائی م تعریفھ ھ وت ذى یتبع لوب ال باب  األس الش

ة  وارده المتاح ھ وم ھ وقدرات تخدام مھارات ي اس عودى ف الس
ھ  ھ ورغبات باع حاجات ھ وإش ق أھداف ي تحقی االستخدام األمثل ف

ادارتھ لوقتھ وجھده "من خالل قیاس بعض المھارات لدیھ مثل 
  ".ودخلھ ودافعیتھ لالنجاز

  :Methodology منهج البحث
وصفي التحلیلي وھو یتبع البحثالحالي المنھج ال:منھج البحث 

المنھج الذي یقوم علي الوصف الدقیق والتفصیلي للظاھرة أو "
ً  أوموضوع الدراسة  ً كمیا المشكلة قید البحث وصفا

Quantitative  ً ً نوعیا وبالتالي فھو " Qualitativeأو وصفا
ً إلي جمع بیانات ومعلومات كافیة ودقیقة عن الظاھرة  یھدف أوال

ً إلي  ومن ثم دراسة وتحلیل ما تم جمعھ بطریقة موضوعیة وصوال
 2008القاضي والبیاتي، (العوامل المؤثرة علي تلك الظاھرة 

:66(.  
  :Delimitations حدود البحث 

  :یتحدد البحث فیما یلى
تم اخذ عینة مكونة من " :عینة البحث"الحدود البشریة  -

من مستویات اقتصادیة ) شباب وفتیات(من الشباب) 365(
تلفة على أن یكون من مستخدمى شبكات واجتماعیة مخ

  .........).تویتر  انستجرام–الفیس بوك (التواصل االجتماعى 
تم جمع العینة من منطقة القصیم بطریقة : الحدود المكانیة  -

  .صدفیة غرضیة
  .م2018تم التطبیق المیدانى خالل عام  :الحدود الزمنیة  -

  :Research Tools  ادوات البحث
  )وجمیعھا من إعداد الباحثة: (ث من تكونت اداة البح

 استمارة البیانات العامة - 1
استخدام الشباب لشبكات التواصل إستبیان اسلوب  - 2

 .)انستجرام   - واتس اب- تویتر–الفیس بوك (االجتماعى 
إدارة الوقت، ادارة الجھد، ادارة (إستبیان إدارة الذات  - 3

 ).الدخل، الدافعیة لالنجاز
  :العامة لألسرة استمارة البیانات : أوالً 

–خاطب  –متزوج (وتشتمل علي بیانات عن الحالة االجتماعیة 
من (،العمر حسب الفئة العمریة ) انثى- ذكر(، النوع )غیر متزوج

، )28أقل من  26من ( –) 26أقل من  24من ( –) 24أقل من  20
وفق سبع ) المستوى التعلیمى لألم واألب(،) الیعمل–یعمل (العمل 

ال یجید القراءة والكتابة ، یقرأ ویكتب، تعلیم اقل من أمي (فئات ھى 
متوسط، حاصل علي شھادة متوسطة، حاصل على مؤھل فوق 

الدخل (، )المتوسط ، حاصل علي مؤھل جامعي ، دراسات علیا
و قد قسمت فئات الدخل الشھري لألسرة الى ثمانى )الشھرى لألسرة

لایر 10000 إلى أقل من 5000لایر، من5000أقل من  (فئات ھى 
  ).لایر فأكثر10000،أكثر من 

باب  ات وصفیة عن استخدام ش ى بیان كذلك اشتملت االستمارة عل

  :العینة لشبكات التواصل االجتماعي وھي
اب  - تخدمھا الش ي یس بكات الت وك(الش یس ب واتس آب - الف  - ال

و –سوما  - الیاھو - الیوتیوب نجر –تلیجرام  - إیم ایبر - ماس  - ف
 ).شبكات أخرى تذكر

التواصل مع : (الغرض من إستخدام شبكات التواصل -
، المحادثات الھاتفیة ، المتعة والترفیھ ، ) الشات(االصدقاء 

 ).البحث والتعلم ، تقلید االصدقاء
تحدید وقت للدخول على الحاسب ، تحدید وقت للدخول على  -

اإلنترنت والمدة الزمنیة التى یستخدم فیھا شبكات التواصل 
 ً ساعات، اكثر من  4: 2اقل من اعتین، من ( االجتماعى یومیا

  ).ساعات 4
بكات  - ى ش دخول عل ي ال اب ف تخدمھا الش ى یس ائل الت الوس

ى م إل ي تنقس اعي والت ل االجتم ول : (التواص اتف المحم الھ
Mobile–  وب الب ت ت  - LapTopال أو  Tabletالتابل

اد  ي  –I-Padاآلیب وتر الشخصي المكتب  Personal(الكمبی
Computer (P.C. 

إشتمل : إستبیان اسلوب استخدام شبكات التواصل االجتماعى:ثانیاً 
علي مجموعة من العبارات قامت الباحثة بإعدادھا بعد إستعراض 
أھم المراجع والدراسات العربیة واألجنبیة التي تناولت موضوع 
البحث ، وتم إعداد اإلستبیان في صورتھ األولیة وكان عدد عباراتھ 

إدراك الشباب إلستخدامات شبكات التواصل  تقیسعبارة ) 48(
  .االجتماعیة المختلفة بطریقة صحیحة وفى اغراض مفیدة

 ً   :إستبیان إدارة الذات: ثالثا
اشتمل علي مجموعة من العبارات قامت الباحثة بإعدادھا بعد 
إستعراض أھم المراجع والدراسات العربیة واألجنبیة التي تناولت 

اإلستبیان في صورتھ األولیة وكان  ، وتم إعداد البحثموضوع 
إدارة ( :عبارة موزعة على المحاور التالیة) 72(عدد عباراتھ 

 ).الوقت، ادارة الجھد، ادارة الدخل، الدافعیة لالنجاز
عبارة  تقیس استخدام الشباب  15اشتمل على : إدارة الوقت -

لما لدیھم من ساعات محدودة ألداء ما علیھم من واجبات في 
 .نیة محددةفترة زم

عبارة تقیس اداء الشاب لواجباتھ  15اشتمل على  :إدارة الجھد -
 .االسریة ومسؤلیات العمل بأقل وقت ودون الشعور بالتعب

عبارة تقیس استخدام الشاب  14اشتمل على  :إدارة الدخل  -
لمصروف الجیب الذى یحصل علیھ من الوالدین كمصروف 

ذي یحصل علیھ شخصي أو مكافأة أو مدخراتھ أو المال ال
 .مقابل قیامھ بأي عمل یساعده علي إنجاز متطلباتھ

عبارة تقیس الدافع والمحرك  28اشتمل على : الدافعیة لإلنجاز -
وراء ما یبذلھ الشاب من جھد لكي یحقق ھدفا معینا أو یصل 

  .إلى غایة خاصة
اسلوب استخدام شبكات تم تصحیح إستبیان  :تصحیح اإلستبیان 

لدى الشباب وعالقتھ بادارتھم لذاتھم، بأن یتم  عىالتواصل االجتما
ً (اختیار واحد من متعدد  ً ، احیانا ، نادرا فى كل عبارة من ) دائما

للعبارات ) 1، 2،  3(على میزان  التصحیحوتم  اإلستبیانعبارات 
للعبارات السلیبة ، وبذلك تكون اقل ) 3،  2،  1(االیجابیة و میزان 

) 48(ھو  ات التواصل االجتماعىدرجة السلوب استخدام شبك
) 72(ھى  إلدارة الذاتوتكون أقل درجة ،) 144(وأعلى درجة ھى 
  . درجة) 216(وأعلى درجة ھى 

إلستبیان إدارة الشباب لذاتھم وذلك كما تم حساب االتساق الداخلي 
عن طریق إیجاد معامل اإلرتباط لكندال بین درجة كل محور من 

والتى اوضحت ) 1(یان ، یوضح جدول اإلستبیان و إجمالى اإلستب
بین أبعاد ) 0,01(وجود عالقة إرتباطیة موجبة عند مستوى معنویة 

إستبیان ادارة الذات لدى الشباب والمجموع الكلى لإلستبیان مما یدل 
عالقة إرتباطیة ) 2(على صدق اإلستبیان ، كما اتضح من جدول 

تبیان ومجموعھ بین أبعاد االس) 0,01(موجبة عند مستوى معنویة 
  .الكلى مما یدل على صدق اإلستبیان

http://www.unesco.org/new/ar/social-and-human-
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  معامل إرتباط كندال ومعنویتھ صدق االتساق الداخلي لمحاور إستبیان ادارة الذات لدى الشباب مقاساً بإستخدام ) 1(جدول 
 معامل اإلرتباط  المحور

ادارة الوقت   0,699**  
  **0,365 ادارة الجھد
  **0,589 ادارة الدخل

لالنجازالدافعیة   0,577**  
  )0,01(معنویة عند مستوى داللة ** 

  :ثبات اإلستبیان 
بإستخدام معامل  Reliabilityقامت الباحثة بحساب ثبات اإلستبیان

  الثبات واإلتساق الداخلي وذلك عن طریق معادلة الفاكرونباخ
Alpha Cronbach وذلك من خالل رصد درجات العینة

حساب قیمة ألفا حیث كانت مقبولة في االستطالعیة لكل عبارة ، ثم 
اسلوب استخدام شبكات كل العبارات وكانت قیمة ألفا إلستبیان 

الجمالى ) 0,875(كما بلغت ) 0,951( التواصل االجتماعى
  ).2(استبیان ادارة الذات كما یتبین من جدول 

 
  شباب الثبات بطریقة ألفا كرونباخ لمحاور إستبیان ادارة الذات لدى ال) 2(جدول 

 معامل الفا  عدد العبارات  المحور
  0,951  48 اسلوب استخدام شبكات التواصل

  0,707  15 الوقت 
  0,662  15 الجھد
  0,746  14 الدخل

  0,778  28  الدافعیة لالنجاز
  0,875  72  إجمالى إدارة الذات

 

  :المعامالت اإلحصائیة المستخدمة في الدراسة : سادساً 
 راء المعالجات اإلحصائیة باستخدام برنامجتم تحلیل البیانات وإج

Spss  وذلك إلجراء األسالیب اإلحصائیة على متغیرات الدراسة
لتكشف عن نوع العالقة بین ھذه المتغیرات، ولتحقیق أھداف 
الدراسة ولتحقق من صحة الفروض تم ترمیز البیانات وتفریغھا 

الیب وفیما یلى األس. ومراجعتھا لضمان صحة النتائج ودقتھا
حساب التكرارات والنسب المئویة (اإلحصائیة التى تم استخدامھا

حساب معامل ألفا  - والمتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة 

حساب مصفوفة  - كرونباخ لحساب ثبات االستبیان واتساقھ 
 -   T test) ت(حساب قیمة  -   Correlationمعامالت االرتباط 

   ONE WAYن في إتجاه واحد تحلیل التبای) ف(حساب قیمة 
ANOVA إستخدام اختبار و"LSD". لحساب داللة االختالفات .  

  :Resultsنتائج البحث 
شامل لعینة البحث موضحة  وصففیما یلى : النتائج الوصفیة: أوالً 

 ).3(فى جدول 

  365=ة المختلفة نالتوزیع النسبى للشباب عینة الدراسة وفقاً للمتغیرات االجتماعیة واالقتصادی) 3(جدول 
  ٪النسبة   العدد  البیـــان  ٪النسبة   العدد  البیـــان

الحالة 
  االجتماعیة

فئات   10,7 39  متزوج
  العمر

 87,4  319  24أقل من  20من 
 7,4  27  26الى اقل من  24 20,0 73  خاطب

 5,2  19  سنة 28الى  26من  69,3  253  غیر متزوج
  100  365  المجمـــوع  100  365  المجمـــوع

 47,4  173  أنثى  الجنس 32,9  120  یعمل  عمل الشاب 
 52,6  192  ذكر  67,1  254  ال یعمل

  100  365  المجمـــوع  100  365  المجمـــوع
 تعلیم األم 7,7  28  ال یجید القراءة والكتابة  تعلیم األب

  
  2,7  10  ال یجید القراءة والكتابة

  10,4  38  ة والكتابةیجید القراء  12,3  45  یجید القراءة والكتابة
  30,4  111  حاصل على مؤھل متوسط  38,9  142  حاصل على مؤھل متوسط
  52,1  190  حاصل على مؤھل جامعى  38,6  141  حاصل على مؤھل جامعى
  4,4  16  حاصل على دراسات علیا  2,5  9  حاصل على دراسات علیا

  100  365  المجمـــوع  100  365  المجمـــوع
الدخل 

الشھرى 
  رةلألس

          19,5  71 لایر 5000  من أقل
من  أقل إلى 5000 من

 لایر10000
152 41,6         

         38,9 142  10000اكثر من 
          100  365  المجمـــوع

٪ من الشباب عینة البحث  69,9أن نسبة  )3(یتضح من الجدول  
٪ 10,7، تلیھا الخطوبة٪ فى فترة 20,0غیر متزوجین ، تلیھا 

٪ 52,6٪ إناث مقابل  47,4یتضح من الجدول أن  متزوجین، كما
  .من الشباب الذكور

٪ من شباب العینھ  87,4كما یتضح من الجدول نفسھ أن حوالى 

من (واقل نسبة للفئة العمریة ) 24أقل من  20من (بالفئة العمریة 
٪ ، ویتبین من الجدول أن 5,2حیث مثلت نسبة )  سنة 28الى  26

٪ 32,9عینة ال یعملون مقابل ٪ من أفراد ال67,1نسبة 
الحاصل یعملون،یتضح من الجدول أن اعى نسبة للمستوى التعلیمى 
٪  38,9على مؤھل متوسط عند االباء واالمھات حیث یلغت نسبتھ 
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٪ لذوى 41,6٪ لألم، كما یتبین من الجدول ان اعلى نسبة  30,4 و
من  أقل إلى 5000 منمن شباب العینة  المتوسطالدخل 
  .لایر10000

التوزیع النسبى لتحدید وقت للدخول على شبكات ) 4(دول ج
 التواصل االجتماعى 

  ٪النسبة  العدد  البیان
 13,7 50 نعم

 ً  36,2 132 احیانا
 50,1 183 ال

 100 365 المجموع
أن نصف العینة ال یحددون وقتا للدخول  )4(یتضح من الجدول 

  .٪ 50,1م    حیث بلغت نسبتھشبكات التواصل االجتماعى على 
 

ًا للشبكات التي ) 5(جدول  التوزیع التكراري لعینة الدراسة وفق
 یستخدمھا الشباب عینة البحث

 التكرار الشبكات 
 360  بوك الفیس

 340 الواتس آب
 58 الیاھو

 200 الیوتیوب
 17 سوما
 80 إیمو

 12 تلیجرام
 200 ماسینجر

 44 فایبر
 25 )سناب شات - تویتر(تذكر أخرى

أن شبكة الفیس بوك ھي أكثر شبكات ) 5(یتضح من جدول 
التواصل االجتماعي استخدًما بین الشباب تلیھا الواتس آب واقل 

  .نسبة كانت للتلیجرام
الوسائل التي یستخدمھا الشباب في الدخول على شبكات  - 1

 التواصل االجتماعي
ًا للوسائل التي التو) 6(جدول  زیع التكراري لعینة الدراسة وفق

  یستخدمھا الشباب في الدخول على شبكات التواصل االجتماعي
 التكرار  الوسائل

 40 الكمبیوتر الشخصي
 300 الھاتف المحمول

 90 التابلت
 100 الالب توب

أن أكثر الوسائل التي یستخدمھا الشباب في ) 6(یتضح من جدول 
كات التواصل االجتماعي ھي الھاتف المحمول، الدخول على شب

الستخدام الشباب للكمبیوتر  كانیلیھ الالب توب، یلیھ التابت، واقلھا 
  .الشخصى

عدد ساعات استخدام الشباب لشبكات التواصل االجتماعي  - 2
  :في الیوم

ًا لعدد ساعات ) 7(جدول  التوزیع النسبي لعینة الدراسة وفق
 اصل االجتماعي في الیوملشبكات التو استخدام الشباب

 ٪النسبة  العدد المدة الزمنیة
 15,06 55 أقل من ساعة

 20,55 75 من ساعة إلى أقل من ساعتین
 24,11 88 ساعات 4من ساعتین إلى أقل من 

 26,03 95 ساعات 6ساعات إلى أقل من  4من 
 14,25 52 ساعات فأكثر 6

  100,0 365 المجموع
٪ للشباب عینة  26,03لى نسبة كانت أن اع)  7(یتضح من جدول 

في  ساعات 6ساعات إلى أقل من  4من البحث الذین یقضون من 
االجتماعي، یلیھم الشباب الذین یقضون  التواصلاستخدام شبكات 

  .٪24,11ساعات ونسبتھم  4من ساعتین إلى أقل من 
التوزیع النسبى للغرض المستخدم للدخول على شبكات ) 8(جدول 

 جتماعىالتواصل اال
 التكرار  الغرض

 151 )الشات(التواصل مع االصدقاء 
 58 المحادثات الھاتفیة

 bubgy…. 236"المتعة والترفیھ واللعب مثل
 127  البحث والتعلم
 20 تقلید االصدقاء

 592 المجموع
للذین یستخدمون شبكات  أن أعلى نسبة) 8(یتضح من الجدول 

، تلیھا من یستخدمونھ فى للمتعة والترفیھ االجتماعىالتواصل 
  .التواصل مع االصدقاء واقل نسبة كانت بغرض تقلید االصدقاء

وحمودى ) 2008(الھطالى وتختلف ھذه النتیجة مع دراسة كل من 
التى تؤكد أن أھم غرض إلستخدام اإلنترنت كانت  )2008(

ألغراض دراسیة وأن اإلنترنت ساعد على زیادة معدالت الطلبة 
توظیف ما بالشبكة من معرفة فى مجال التعلیم  خالل المدرسیة

 (Wen &Liang,  2005)دراسة قام بھاواألبحاث، كما توصلت 
  .الطالب الناجحین دراسیا یستخدمون اإلنترنت بشكل طبیعىأن  

عبد الوھاب وتتفق ھذه النتیجة مع ما توصلت الیھ دراسة 
 التى أسفرت عن تنوع دوافع )2004(منصور دراسة ، )2010(

إستخدام الشباب لالنترنت من حیث الحصول على المعلومات 
التسلیة ، الترفیھ ، إقامة األصدقاء ، الفضول ، حب االستطالع ، 

  . شغل أوقات الفراغ
 ً   تفسیر النتائج في ضوء الفروض: ثانیا

  : الفرض األول 
ال توجد عالقة إرتباطیة بین اسلوب "ینص الفرض األول على أنھ 

لشبكات التواصل االجتماعى وإدارة الذات  استخدام الشباب
، ادارة الجھد، ادارة الدخل، الدافعیة الوقتإدارة " بمحاورھا
وللتحقق من صحة ھذا الفرض   ،" الذات إدارةإجمالى لالنجاز، 

ً تم إیجاد معامالت إرتباط بیرسون بین متغیرات الدراسة،  إحصائیا
  ).9(ویوضح ذلك جدول 

  365= ن إدارة الذات بمحاورھاو اسلوب استخدام الشباب لشبكات التواصل االجتماعى ط بیرسون بین معامل إرتبا) 9(جدول 
  ادارة الذات  النجازدافع ا  ادارة الدخل  ادارة الجھد ادارة الوقت   استخدام شبكات التواصل المتغیرات

        -  إجمالى استخدام شبكات التواصل 
     -  **0,26 ادارة الوقت 

**0,39  لجھدادارة ا  0,47**  -        
**0,22  إدارة الدخل  0,34**  0,43**  -   

   -  **0,78 **0,56 **0,66 **0,33 الدافعیة لالنجاز
   **0,81 **0,67 **0,44 **0,79 **0,32 إجمالى ادارة الذات

  0.01دال عند **     0.05دال عند * 



Amal Al-Nuwaiser 83 
 

 
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License 

 

اسلوب  وجود عالقة إرتباطیة موجبة بین) 9(یتبین من جدول       
إدارة "استخدام الشباب لشبكات التواصل االجتماعى وكل من

إجمالى إدارة الوقت، ادارة الجھد، ادارة الدخل، الدافعیة لالنجاز، 
، اتفقت ھذه النتیجة مع ما 0,01عند مستوى معنویة " الذات

دراسة  و  Kartkoski,A (2005) أوضحتھ دراسة كل من
Dollman ,L &Morgan ,C (2007)  دراسة وJunior,& 

et al (2007)  فى وجود عالقة ارتباطیة موجبة بین استخدام
تقنیات االتصال الحدیثة وتحسن كمیة ونوعیة التعلیم وفاعلیة التعلم 
وتحسن اآلداء التحصیلى للطالب، وجمیعھا تعد من مؤشرات ادارة 

  .الذات الناجحة
الزاكى نوفل و(كما تتفق ھذه النتیجة مع ما اسفرت عنھ دراسة 

ً بین أسلوب ) 2008، من وجود إرتباط موجب دال إحصائیا
إستخدام الطالبة لوسائل اإلتصال الحدیثة وبین السلوك 

وبذلك نرفض الفرض اإلدارى ودافعیة الطالبة لإلنجاز، 

توجد "الصفرى ونقبل الفرض البدیل الذى ینص على انھ 
تواصل عالقة إرتباطیة بین اسلوب استخدام الشباب لشبكات ال

إدارة الوقت، ادارة " إدارة الذات بمحاورھاواالجتماعى 
  ." إجمالى إدارة الذاتالجھد، ادارة الدخل، الدافعیة لالنجاز، 

:الفرض الثانى   
ال توجد عالقة إرتباطیة بین "ینص الفرض الثانى على أنھ 

اسلوب استخدام الشباب لشبكات التواصل االجتماعى و إدارة 
إدارة الوقت، ادارة الجھد، ادارة الدخل، الدافعیة "الذات بمحاورھا 

وبعض متغیرات المستوى " إجمالى إدارة الذاتلالنجاز، 
عمر الشاب، حجم االسرة، المستوى "االقتصادى واالجتماعى 

، وللتحقق  "التعلیمى لألب واالم ومستوى الدخل الشھرى لألسرة 
ً تم إیجاد معامل اإلرت باط بیرسون من صحة ھذا الفرض إحصائیا

  ).10(بین المتغیرات المذكورة ویوضح ذلك جدول 

اجمالى اسلوب استخدام شبكات التواصل االجتماعى، ادارة الذات بمحاورھا وبعض متغیرات معامالت إرتباط بیرسون بین ) 10(جدول 
  الشباب عینة البحث المستوى االجتماعى واالقتصادى لدى

إجمالى  المتغیرات
ت ادارة الوق شبكات الدافعیة  ادارة الدخل ادارة الجھد 

 لالنجاز
إجمالى ادارة 

 الذات
 **0,218  0,017-  0,016-   **0,203 0,088 **0,222 العمر

 **0,190  0,023-  **0,192  **0,155 **0,223 **0,158 عدد أفراداألسرة
 0,012-  **0,312 0,040-   0,005-  0,087 0,069 تعلیم االب
 0,079 *0,112 0,049-   0,097 *0,120 **0,177 تعلیم االم

 0,001-  *0,220 0,069-   0,082 0,028-   0,057 الدخل
  0.01دال عند **     0.05دال عند * 

  ):10(یتبین من جدول 
اجمالى (وجود عالقة إرتباطیة موجبة بین العمر و كل من  - 

اسلوب استخدام الشباب لشبكات التواصل االجتماعى، إدارة الجھد، 
وتتفق ھذه النتیجة  ،0,01عند مستوى معنویة ) ة الذاتاجمالى ادار

التى أوضحت إنھ یوجد  )2010(البنا مع ما توصلت الیھ دراسة 
فروق ذات داللة إحصائیة بین الشباب في مستوى إستخدام 

ً للسن   .التكنولوجیا الحدیثة تبعا
ً بین عدد أفراداألسرة  -  وجود عالقة إرتباطیة موجبة دالة احصائیا

اجمالى اسلوب استخدام الشباب لشبكات التواصل (من و كل 
عند ) االجتماعى، إدارة الوقت، ادارة الجھد، اجمالى ادارة الذات

واختلفت نتائج الدراسة مع ما توصلت الیة  ،0,01مستوى معنویة 
التى اوضحت وجود عالقة إرتباطیھ   )2010(رصاص دراسة 

  .رة الوقتسالبة شدیدة المعنویة بین حجم األسرة وإدا
وجود عالقة إرتباطیة موجبة بین المستوى التعلیمى لألب  - 

  ).0,01(والدافعیة لالنجاز عند مستوى معنویة 
وجود عالقة إرتباطیة موجبة بین المستوى التعلیمى لألم و  - 

اجمالى اسلوب استخدام الشباب لشبكات التواصل االجتماعى، إدارة 
،  0,01(الى عند مستوى معنویة على التو) الوقت، الدافعیة لالنجاز

وتتفق ھذه النتیجة مع ما اكدت علیة التوالى،  على) 0,05، 0,05
من وجود فروق ذات داللة إحصائیة تبعا ) 2009(دراسة شوقى 

  .لمستوى تعلیم الوالدین فى إدارة الوقت
 )2012(الزغبى والعنزى وتتفق ھذه النتیجة مع ما أكدتھ  دراسة 

باطیة موجبة بین المستوى التعلیمى لألم ووعى فى وجود عالقة ارت

الشباب باستخدام اإلنترنت، وتعد ھذه النتیجة منطقیة ألن غالبا ما 
تكون األم ھى المنوطھ بمتابعة شئون األبناء وتقضى معھم وقت 

  .اكثر من االب
عدم وجود عالقة دالة احصائیا بین الدخل الشھرى لألسرة وكل  -   

تخدام الشباب لشبكات التواصل االجتماعى، اجمالى اسلوب اس(من 
 ،)إدارة الوقت، ادارة الجھد ، ادارة الدخل، اجمالى ادارة الذات

احمد ،  )2013(الزاكى وتختلف مع ما توصلت الیھ دراسة كل من 
على انھ توجد عالقة إرتباطیة  foster ,(1983)دراسة و )2011(

وبذلك  .الدخلموجبة بین الدخل الشھرى لألسرة وإدارة مورد 
  .یتحقق الفرض الثانى جزئیاً  ومن ثم نقبل الفرض الصفرى

: الفرض الثالث   
ال یوجد تباین دال إحصائیاً فى  "ینص الفرض الثالث على أنھ

إدارة الوقت، ادارة الجھد، ادارة الدخل، " إدارة الذات بمحاورھا
تبعا  للشباب عینة البحث" " إجمالى إدارة الذاتالدافعیة لالنجاز، 

، " لمستوى اسلوب استخدام الشباب لشبكات التواصل االجتماعى
وللتحقق من صحة ھذا الفرض تم إستخدام حساب أوجھ التباین 

 )ANOVA(بإستخدام اختبار تحلیل إتجاه التباین فى إتجاه واحد 
، ولبیان إتجاه )11(فى متغیرات الدراسة ویوضح ذلك جدول 

للمقارنات المتعددة "LSD"اختبار  الداللة قامت الباحثة بإستخدام
  ).12(كما یوضح جدول 

  

  إلدارة الذات لدى الشباب تحلیل التباین أحادى اإلتجاه) 11(جدول 
  365= ناسلوب استخدام الشباب لشبكات التواصل االجتماعى عینة البحث وفقا لمستوى 

مجموع  مصدر التباین البعد
 المربعات

درجات 
 الحریة

متوسط 
مستوي  مة فقی المربعات

 الداللة
إدارة  الوقت     بین المجموعات 

  داخل المجموعات
  الكلي

989,68  
8072,45  
9062,14 

2  
362  
365 

494,84  
22,30  

 

22,19  
  
 

0,001  

إدارة الجھد    بین المجموعات 
  داخل المجموعات

489,90  
5683,39  

2  
362  

244,96  
15,70  

15,60  
  

0,001  
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   365 6173,29  الكلي
إدارة الدخل     بین المجموعات 

  داخل المجموعات
  الكلي

3136,96  
31104,73  
3421,69 

2  
362  
365 

1568,48  
85,92  

 

18,25  
  
 

0,001  

الدافعیة لالنجاز    بین المجموعات 
  داخل المجموعات

  الكلي

998,48  
9844,85  

10843,33  

2  
362  
365 

499,24  
27,19  

  

18,36  
  
  

0,001  

  بین المجموعات إجمالى إدارة الذات
  مجموعاتداخل ال

  الكلي

7070,85  
54585,74  
61656,59 

2  
362  
365 

3535,42  
150,79  

 

23,45  
  
 

0,001  

وفقا لمستوى وفقا لمستوى إدارة الذات لدیھم لداللة الفروق بین متوسطات درجات الشباب عینة البحث فى  LSDاختبار ) 12(جدول 
  365= ناسلوب استخدام الشباب لشبكات التواصل االجتماعى 

الفرق بین  وىالمست
  المتوسطات

الفرق بین   المستوى
  المتوسطات

  إدارة الجھد إدارة الوقت
  *1,63- )       منخفض ومتوسط(مستوى  *3,74-  )       منخفض ومتوسط(مستوى 
  *3,28-  )     منخفض ومرتفع(مستوى  *4,28-  )     منخفض ومرتفع(مستوى 
  *1,64-  )     توسط ومرتفعم(مستوى  0,546-  )     متوسط ومرتفع(مستوى 

  الدافعیة لإلنجاز  ادارة الدخل
 1,34- )       منخفض ومتوسط(مستوى   *3,24-  )       منخفض ومتوسط(مستوى 
 *4,41-  )     منخفض ومرتفع(مستوى   *4,58-  )     منخفض ومرتفع(مستوى 
 *3,06-  )     متوسط ومرتفع(مستوى   1,14-  )     متوسط ومرتفع(مستوى 

  إجمالى إدارة الذات
  *7,02-   )       منخفض ومتوسط(مستوى 
  *12,50-   )     منخفض ومرتفع(مستوى 
  5,48-   )     متوسط ومرتفع(مستوى 

  0,05دالة عند مستوى داللة * 
  ):12(و) 11(یتضح من جدولى 

ً فى  -  إدارة "كل من إدارة الذات بمحاورھا وجود تباین دال احصائیا
إجمالى إدارة ة الجھد، ادارة الدخل، الدافعیة لالنجاز، الوقت، ادار

ًً◌ لمستوى وعى الشباب "  الذات عند شباب عینة البحث تبعا
عند مستوى معنویة  بأسلوب استخدام شبكات التواصل االجتماعى،

، وكانت الداللة لصالح المستوى االعلى،اى )0,001(اقل من 
لمواقع التواصل  المستوى الرشید الصحیح فى استخدام الشباب

  .االجتماعى
ً وبذلك نرفض الفرض  وبذلك یكون الفرض الثالث لم یتحقق كلیا

یوجد تباین ": انھالصفرى ونقبل الفرض البدیل الذى ینص على 
ً فى إدارة الذات بمحاورھا إدارة الوقت، ادارة " دال إحصائیا

"  إجمالى إدارة الذاتالجھد، ادارة الدخل، الدافعیة لالنجاز، 
للشباب عینة البحث تبعا لمستوى اسلوب استخدام الشباب "

  ".لشبكات التواصل االجتماعى
  : الفرض الرابع 

ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة "ینص الفرض الرابع على انھ 
بین متوسطات درجات الشباب عینة البحث فى اجمالى اسلوب 

ة استخدام الشباب لشبكات التواصل االجتماعى و اجمالى إدار
ً للجنس  ، وللتحقق من صحة الفرض تم "ذكر - انثى"الذات تبعا

 T(إستخدام حساب الفروق بین المتوسطات بإستخدام اختبار ت 
test(ویوضح ذلك جدول ،)13.(  

  اجمالى اسلوب استخدام الشباب لشبكات التواصل داللة الفرق بین متوسط درجات ) 13(جدول 
ً اجمالى إدارة الذات واالجتماعى    365= للجنس ن تبعا

  
 المتغیرات

    192= ن  ذكور   173= ن  إناث
قیمة 

 ت

مستوى 
  المتوسط  الداللة

 الحسابي
االنحراف 
 المعیاري

  المتوسط
 الحسابي

االنحراف 
 المعیاري

إجمالى استخدام شبكات 
 غیردالة  0,21 7,19  104,73 5,80  104,87 التواصل

0,01 10,75  100,56 8,66  100,27 إجمالى إدارة الذات
2  

 غیردالة

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین ) 13(یتبین من جدول 
الشباب إناث وذكور عینة البحث فى إجمالى اسلوب استخدام 

واجمالى إدارة الذات لدیھم  االجتماعىالشباب لشبكات التواصل 
قیم غیر دالة  وجمیعھاعلى التوالى ) 0,012، 0,21(حیث بلغت ت 

 ً   .احصائیا
 )2007(حسین تلفت ھذه النتیجة مع ما توصلت الیھ دراسة وإخ

عن وجود فروق دالة إحصائیا بین أفراد عینة التى اسفرت نتائجھا 

إناث  –ذكور ( للجنسالبحث في إستخدام المراھقین لإلنترنت تبعا 
وبذلك یكون الفرض الخامس تحقق كلیاً، ومن ثم  لصالح الذكور،) 

  .نقبل الفرض الصفرى
 :الخامسالفرض 

ً بین " ینص الفرض الخامس على أنھ ال یوجد تباین دال إحصائیا
الشباب عینة البحث فى اسلوب استخدام الشباب لشبكات التواصل 
االجتماعى وإدارة الذات لدیھم تبعا للوقت المستخدم فى الدخول 
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من ساعتین  -اقل من ساعتین "على شبكات التواصل االجتماعى 
وللتحقق من صحة ھذا الفرض تم  ،"فأكثر ساعات 4 -ساعات 4إلى 

إستخدام حساب أوجھ التباین بإستخدام اختبار تحلیل إتجاه التباین فى 
فى اسلوب استخدام الشباب لشبكات  )ANOVA(إتجاه واحد 

التواصل االجتماعى واجمالى إدارة الذات لدیھم تبعا للوقت 
لبیان المستخدم فى الدخول على شبكات التواصل االجتماعى، و

للمقارنات "LSD"إتجاه الداللة قامت الباحثة بإستخدام اختبار 
  ).13(المتعددة ویوضح ذلك جدول 

تحلیل التباین أحادى اإلتجاه فى اجمالى اسلوب استخدام الشباب لشبكات التواصل االجتماعى و اجمالى إدارة الذات لدیھم ) 14(جدول 
  365= التواصل االجتماعى ن وفقا للوقت المستخدم فى الدخول على شبكات 

مجموع  مصدر التباین البعد
 المربعات

درجات 
 الحریة

متوسط 
مستوي  قیمة ف المربعات

 الداللة
إجمالى استخدام 
 شبكات التواصل

  بین المجموعات
  داخل المجموعات

 الكلي

723,88  
14943,91  
15667,79 

2  
362  
365 

361,94  
41,28  

 
8,77 0,001 

  ن المجموعاتبی إجمالى إدارة الذات
  داخل المجموعات

  الكلي

77334,73  
54321,86  
61656,59 

2  
362  
365 

3667,36  
150,06  

 

24,44  
  
 

0,001  

لداللة الفروق بین متوسطات درجات الشباب عینة البحث فى اسلوب استخدام شبكات التواصل االجتماعى و  LSDاختبار ) 15(جدول 
  365= خدم فى الدخول على شبكات التواصل االجتماعى ناجمالى إدارة الذات لدیھم وفقا للوقت المست

الفرق بین  وقت الدخول على الشبكات  المتغیر
  المتوسطات

اسلوب اجمالى 
استخدام الشباب 

  للشبكات

 0,13-  ساعات 4إلى  2من  –اقل من ساعتین
 *2,72 ساعات فأكثر 4 –ساعات 4إلى  2من 

 *2,85 ساعات فأكثر 4- اقل من ساعتین
 0,29-  ساعات 4إلى  2من  –اقل من ساعتین  لى ادارة الذاتاجما

  *8,75 ساعات فأكثر 4 –ساعات 4إلى  2من 
  *9,04 ساعات فأكثر 4- اقل من ساعتین

  0,05دالة عند مستوى داللة * 
  ):15(و) 14(یتضح من جدولى 

ً فى أسلوب إستخدام شبكات التواصل  -  وجود تباین دال احصائیا
ًً◌  عینة البحث شبابعند الى ادارة الموارد  االجتماعى وإجم تبعا

عند للوقت المستخدم فى الدخول على شبكات التواصل االجتماعى 
ولبیان إتجاه الداللة قامت الباحثة ). 0,001(مستوى معنویة 
للمقارنات المتعددة ، واتضح ان الفرق "LSD"بإستخدام اختبار 

قت اقل، اى انھ كلما لصالح استخدام شبكات التواصل االجتماعى لو
قل الوقت الذى یدخل فیھ الشاب على شبكات التواصل االجتماعى 
كلما صح اسلوبھ فى استخدام شبكات التواصل االجتماعى الحدیثة 

  .وزادت مھارتھ فى إدارة ذاتھ
 ً نرفض الفرض  وبذلكوبذلك یكون الفرض الخامس لم یتحقق كلیا
ى انھ یوجد تباین دال الصفرى ونقبل الفرض البدیل الذى ینص عل

ً بین الشباب عینة البحث فى اسلوب استخدام الشباب  إحصائیا

لشبكات التواصل االجتماعى وإدارة الذات لدیھم تبعا للوقت 
اقل من  "المستخدم فى الدخول على شبكات التواصل االجتماعى 

  .ساعات فأكثر 4 -ساعات 4من ساعتین إلى  -ساعتین
  :الفرض السادس 

ً بین " ض السادس على أنھینص الفر ال یوجد تباین دال إحصائیا
الشباب عینة البحث فى اسلوب استخدام الشباب لشبكات التواصل 
االجتماعى وإدارة الذات لدیھم تبعا للحالة االجتماعیة للشاب 

، وللتحقق من صحة ھذا الفرض " متزوج، خاطب، غیر متزوج"
تبار تحلیل إتجاه التباین تم إستخدام حساب أوجھ التباین بإستخدام اخ

ولبیان إتجاه الداللة قامت الباحثة  ،)ANOVA(فى إتجاه واحد 
للمقارنات المتعددة ویوضح ذلك جدولى "LSD"بإستخدام اختبار 

  ).17(و) 16(

تبعا للحالة  لدیھم وإدارة الذات اسلوب استخدام الشباب لشبكات التواصل االجتماعىفى  تحلیل التباین أحادى اإلتجاه) 17(جدول 
  365= ن " متزوج، خاطب، غیر متزوج" االجتماعیة للشاب

مجموع  مصدر التباین البعد
 المربعات

درجات 
 الحریة

متوسط 
مستوي  قیمة ف المربعات

 الداللة
إجمالى استخدام 
 شبكات التواصل

  بین المجموعات
  داخل المجموعات

 الكلي

301,46  
15366,33  
15667,79 

2  
362  
365 

150,73  
42,44  

 

3,55  
  
 

0,03  
  
 

  بین المجموعات إجمالى إدارة الذات
  داخل المجموعات

  الكلي

1213,09  
60443,50  
61656,59 

2  
362  
365 

606,54  
166,97  

 
3,63 

0,03  

وفقا لمستوى وفقا للحالة إدارة الذات لدیھم لداللة الفروق بین متوسطات درجات الشباب عینة البحث فى  LSDاختبار ) 17(جدول 
  365= ن" متزوج، خاطب، غیر متزوج"ماعیة للشباب االجت

  الفرق بین المتوسطات الحالة االجتماعیة للشاب  المتغیر
اسلوب استخدام اجمالى 

  الشباب للشبكات
 2,44-  خاطب - متزوج 
 0,196-  غیر متزوج - خاطب 
 2,44 متزوج - متزوج 
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 0,77-  خاطب - متزوج   اجمالى ادارة الذات
  3,42-  جغیر متزو - خاطب 
  *4,19 غیر متزوج –متزوج 

  0,05دالة عند مستوى داللة * 
  ): 17(و ) 16(یتضح من جدول 

ً فى أسلوب إستخدام شبكات التواصل  -  وجود تباین دال احصائیا
ًً◌  لدى شباب عینة البحث االجتماعى وإجمالى ادارة الذات تبعا

، ) 0,05(عند مستوى معنویة اقل من للحالة االجتماعیة للشاب 
" LSD"ولبیان إتجاه الداللة قامت الباحثة بإستخدام اختبار 

  .للمقارنات المتعددة ، واتضح ان الفرق لصالح الشباب الخاطب
وبذلك یكون الفرض السادس لم یتحقق كلیاً وبذلك نرفض الفرض 

یوجد تباین "الصفرى ونقبل الفرض البدیل الذى ینص على انھ 
ً بین متوسطات د رجات الشباب عینة البحث فى دال إحصائیا

اسلوب استخدام الشباب لشبكات التواصل االجتماعى وإدارة الذات 
متزوج، خاطب، غیر "لدیھم تبعا للحالة االجتماعیة للشاب 

  ".متزوج
 :Conclusion الخالصة 

وجود عالقة إرتباطیة موجبة بین اسلوب استخدام الشباب  -
الوقت، ادارة  إدارة"لشبكات التواصل االجتماعى وكل من 
 " إجمالى إدارة الذاتالجھد، ادارة الدخل، الدافعیة لالنجاز، 

اجمالى (وجود عالقة إرتباطیة موجبة بین العمر و كل من  -
اسلوب استخدام الشباب لشبكات التواصل االجتماعى، إدارة 

  ).الجھد، اجمالى ادارة الذات
ً بین عدد  - وجود عالقة إرتباطیة موجبة دالة احصائیا

اجمالى اسلوب استخدام الشباب لشبكات (راداألسرة و كل من أف
التواصل االجتماعى، إدارة الوقت، ادارة الجھد، اجمالى ادارة 

 ).الذات
وجود عالقة إرتباطیة موجبة بین المستوى التعلیمى لألب  -

  .والدافعیة لالنجاز
وجود عالقة إرتباطیة موجبة بین المستوى التعلیمى لألم و  -

ب استخدام الشباب لشبكات التواصل االجتماعى، اجمالى اسلو
  ).إدارة الوقت، الدافعیة لالنجاز

عدم وجود عالقة دالة احصائیا بین الدخل الشھرى لألسرة وكل  -
اجمالى اسلوب استخدام الشباب لشبكات التواصل (من وكل من 

االجتماعى، إدارة الوقت، ادارة الجھد ، ادارة الدخل، اجمالى 
  .ادارة الذات

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین الشباب إناث وذكور  -
عینة البحث فى إجمالى اسلوب استخدام الشباب لشبكات 

  .التواصل االجتماعى واجمالى إدارة الذات لدیھم
ً فى أسلوب إستخدام شبكات التواصل  - وجود تباین دال احصائیا

ًً◌ االجتماعى وإجمالى ادارة الذات  عند شباب عینة البحث تب عا
للوقت المستخدم فى الدخول على شبكات التواصل االجتماعى، 

  .لصالح استخدام شبكات التواصل االجتماعى لوقت اقل
ً فى أسلوب إستخدام شبكات التواصل  - وجود تباین دال احصائیا

ًً◌ االجتماعى وإج مالى ادارة الذات لدى شباب عینة البحث تبعا
  .الخاطبللحالة االجتماعیة للشاب لصالح الشباب 

 :  Recommendationsالتوصيات 
ا  ة بم ة توصي الباحث في ضوء ما أسفرت عنھ نتائج البحث الحالی

  :یلي 
ً على تقدم لما  - كانت فعالیة إستخدام وسائل اإلتصال تعد مؤشرا

المجتمعات أو تخلفھا، األمر الذي یتطلب من المسئولین في 
تخدمین األجھزة التعلیمیة والتدریبیة ضرورة تدریب المس

وتوجیھھم بتوضیح جمیع اإلیجابیات والسلبیات الناجمة عن 
كما أن من الضرورة العمل على توفیر مقومات . التعامل معھا

الرقابة الذاتیة وتوجیھ الشباب نحو اإلستخدام األمثل لھذه 
  .الوسائل

تصمیم برامج إرشادیة خاصة بتنمیة اسلوب استخدام الشباب  -
ى من خالل وسائل اإلعالم لشبكات التواصل االجتماع
  .المسموعة والمقروءة والمرئیة

العمل على تعزیز االستخدامھم اإلیجابي لوسائل اإلتصال  -
الحدیثة والعمل على توجیھ الشباب نحو اإلستخدام األمثل 
والفعال لھذه التقنیات بما یحقق لھم المزید من إدارة صحیحة 

  .دوقدرات وموار لذاتھم وما یمتلكون من مھارات
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